
                              
Apelação Cível n. 0303704-26.2016.8.24.0039, de Lages
Relatora: Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE 
RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS LITIGANTES. QUANTIA 
BEM DOSADA. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA 
ALTERAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE 
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 
ACOLHIMENTO DO RECURSO NO PONTO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
PERCENTUAL ADEQUADO. MAJORAÇÃO APENAS PARA 
CORRESPONDER AO TRABALHO DESEMPENHADO 
PELO CAUSÍDICO NA FASE RECURSAL. APELAÇÃO 
PROVIDA EM PARTE E RECURSO ADESIVO 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0303704-26.2016.8.24.0039, da comarca de Lages (3ª Vara Cível) em que são 
Apte/RdaAd Rodobens Negócios Imobiliários S/A e outro e Apda/RteAd Sandra 
Zanchett:

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, dar 
parcial provimento ao recurso das rés tão somente para adequar o termo de 
início dos juros de mora, para que passe a ser da citação; e negar provimento ao 
recurso adesivo interposto pela autora. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Fernando Carioni, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Saul Steil.

Florianópolis, 19 de junho de 2018.

Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta
RELATORA



                                     
2

Gabinete Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos 

sucessivamente por Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária - Lages I - 

SPE Ltda. e Rodobens negócios imobiliários S/A e por Sandra Zanchett contra a 

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Cível da comarca de 

Lages que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais proposta por Sandra em desfavor das empresas 

imobiliárias, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar 

inexistente o débito discutido nos autos e condenar as empresas rés, ora 

apelantes, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora 

no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobre o qual deverá incidir juros 

de mora desde o evento danoso, nos termos do enunciado n. 54 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça (fls. 212-216).

Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária - Lages I - SPE 

Ltda. e Rodobens negócios imobiliários S/A, de um lado, restringem sua 

irresignação ao valor da indenização, acerca do qual postulam redução, e ao 

termo inicial dos juros de mora, que defendem ser a data do arbitramento (fls. 

220-231).

Sandra Zanchett, por sua vez, pugna pela majoração do montante 

indenizatório para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), assim como pelo 

aumento do valor fixado à razão de honorários advocatícios de sucumbência (fls. 

237-247).

Sem contrarrazões (fl. 252), vieram os autos conclusos.

VOTO

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se em perquirir acerca do 
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valor fixado pelo juízo a quo a título de indenização, o qual, segundo as 

apelantes, merece redução, e segundo a recorrente adesiva, deve ser majorado.

Os recursos, adianta-se, não merecem acolhimento no ponto.

É consabido que o artigo 5º, X, da Constituição Federal, estabelece 

ipsis litteris que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação."

Corolário da previsão constitucional, o artigo 186 do Código Civil, 

buscando regulamentar os atos da vida privada, disciplinou da seguinte forma: 

"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito." Vê-se, portanto, que para restar configurado o dano moral há que ser 

reconhecida a existência de uma conduta (comissiva ou omissiva) violatória do 

direito à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem.

Na hipótese, incontroversa a inscrição indevida do nome da autora 

nos cadastros de restrição ao crédito, porquanto o tema não foi objeto de 

insurgência recursal, o dano moral é presumido e, logo, prescinde de específica 

demonstração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (STJ: AgInt 

no AREsp 768.308/RJ, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.04.2017; 

e AgInt no AREsp 858.040/SC, rel.ª Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

j. 02.05.2017). 

Tocante ao montante reparatório, é consabido que em matéria de 

danos morais a lei civil não fornece critérios específicos para a quantificação da 

indenização. Por isso a jurisprudência tem optado por confiar ao prudente arbítrio 

do magistrado essa missão de estipular um valor para amenizar a dor alheia.

Assim é que o quantum indenizatório tem sido alicerçado de acordo 

com as peculiaridades de cada caso concreto, levando em conta, sobretudo: a 
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malícia, o dolo ou o grau de culpa daquele que causou o dano; as condições 

pessoais e econômicas das partes envolvidas; a intensidade do sofrimento 

psicológico gerado pelo vexame sofrido; a finalidade admonitória da sanção, para 

que a prática do ato ilícito não se repita; e o bom senso, para que a indenização 

não seja extremamente gravosa, a ponto de gerar um enriquecimento sem causa 

ao ofendido, nem irrisória, que não chegue a lhe propiciar uma compensação 

para minimizar os efeitos da violação ao bem jurídico.

Com base nisso, a negligência das rés causadoras do dano em não 

observar a devida cautela na cobrança dos contratos é evidente. Quanto às 

condições pessoais e econômicas das partes, a discrepância é notória, 

notadamente porque, de um lado, encontram-se empresas de grande porte do 

ramo da construção civil e, de outro, pessoa natural, evidenciando a 

inquestionável hipossuficiência. A intensidade do sofrimento psicológico gerado 

não foi debatida nos autos, mormente por se tratar de dano à honra e, como dito 

à exaustão, independe de prova de prejuízo. Por fim, a vítima não concorreu 

para os fatos, sobretudo por ter pago em dia todas as prestações ajustadas.

Nesse passo, atentando-se para os critérios acima alinhavados e 

dando eficácia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como 

levando em consideração o fato de que a indenização tem de servir como 

sanção para que a conduta não seja reiterada, mas, ao mesmo tempo, não pode 

causar enriquecimento ilícito, tem-se que o montante de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) tal qual arbitrado na sentença se revela adequado para eufemizar as 

consequências do evento lesivo, reprimindo suficientemente as responsáveis.

Em relação à contagem dos juros moratórios, razão em parte 

socorre às apelantes. 

É que no decisum de primeiro grau fixou-se a data do evento 

danoso como termo inicial para a sua incidência (súmula 54 do STJ). Contudo, é 
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consabido que, em se tratando de responsabilidade civil contratual, como é o 

caso dos autos, os juros de mora incidem a contar da citação (CC, art. 405).

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o seguinte 

julgado:

Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade 
contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação (STJ, Agravo 
Regimental no Recurso Especial n. 1566665/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado 
em 08.03.2016).

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso adesivo 

interposto pela autora e dá-se parcial provimento ao apelo interposto pelas rés 

tão somente para adequar o termo inicial de incidência dos juros de mora, que 

passará a ser o da citação.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do seu pedido 

nesta instância recursal, deve ser majorado o percentual fixado à razão de 

honorários advocatícios de sucumbência, que já haviam sido bem dosados, a fim 

de que corresponda ao importe total de 12% (doze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11 e § 2.º, do Código de 

Processo Civil.
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